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REGULAMIN KONKURSU  

DLA UCZNIÓW   

UNIWERSYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. PAWŁA ADAMOWICZA W GDAŃSKU  

 

 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Nagrody finansowe w łącznej wysokości 2000 zł sponsorowane są przez chcącego zachować 

anonimowość darczyńcę aż do momentu ustania umowy sponsorskiej. 

2.  Celem Konkursu jest wyłonienie laureata, ucznia, który swoją postawą i osiągnięciami zasłużył na 
tytuł Pszczoły Roku Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w 
Gdańsku. Jest wzorem nauczyciela dla całej społeczności szkolnej.  
3. Organizatorem Konkursu jest Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców 
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. 

 
 
 

§ 2. 
 

Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każdy uczeń Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Pawła Adamowicza w Gdańsku (zwany dalej „Uczestnikiem”). 
 
 
 

§3. 
 

Kategorie Konkursu   
 

1. Rada pedagogiczna przyznaje nagrody w następujących kategoriach: 

1)  „Pszczoła Roku” – Primus Inter Pares; 

2) Mistrz Sportu – uczeń wyróżniający się zaangażowaniem w życie sportowe szkoły (osiągnięcia 

klubowe nie wpływają na przyznanie nagrody); 

3) Pomocna Dłoń – uczeń wyróżniający się pracą na rzecz drugiego człowieka (wolontariat, 

przyjaciel i inne formy pomocy innym, także poza szkołą); 

4) Szkolny Społecznik – to kategoria dla ucznia wyróżniającego się działaniem na rzecz społeczności 
szkolnej, zaangażowanego w akcje organizowane przez szkołę, inicjującego działania na rzecz 
szkoły i jej wizerunku w środowisku lokalnym; 

5) Artysta nad artystami – uczeń wyróżniający się w szkole w działalności artystycznej (konkursy, 

przedstawienia, działania plastyczno-muzyczne na rzecz szkoły itp.); 

6) Naukowiec – uczeń odnoszący sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, biorący 

udział w kołach naukowych, wykładach itp. 
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§4. 
 

Przebieg i zasady Konkursu 
 

1. Kandydatów do poszczególnych kategorii typuje każdy wychowawca i przedstawia ich podczas 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej; w odniesieniu do kandydatów na Mistrza Sportu typują ich  

nauczyciele wychowania fizycznego. 

2. Po prezentacji każdego z kandydatów dla każdej kategorii następuje jawne głosowanie w wyniku 

którego wyłania się pięciu laureatów nagród finansowych. 

3. Nie ma możliwości przyznania nagród ex quo.  

4. Zastrzega się możliwość nieprzyznania nagród w określonych kategoriach, jeśli nie jest możliwe 

wyłonienie kandydata. 

5. Nagrody wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.   

 
 
 

§5. 
 

Nagrody  
 

1. Dla ucznia, który uzyskał tytuł Pszczoły Roku przyznaje się nagrodę finansową w wysokości 1000 
zł. 

2. Dla uczniów - zwycięzców w pozostałych kategoriach przyznawane są nagrody w wysokości po 
200 zł każda.  

3. Środki finansowe na zakup statuetki Pszczoła Roku zabezpieczane są corocznie w budżecie Rady 
Rodziców. 
 

 
 
 

§6. 
 

Postanowienia końcowe  
 

1.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem danej edycji 
Konkursu, nie później niż z początkiem drugiego okresu roku szkolnego.  Nowy regulamin 
obowiązuje od momentu zaakceptowania przez Radę Pedagogiczną.  
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
przeprowadzenia Konkursu.  
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 
Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. 
 


